
Naturvetenskaplig
profil

Naturbruksprogrammet med

Gymnasiegemensamma
ämnen 600 poäng

Läses på alla gymnasieprogram

Svenska 1  100
Engelska 5   100
Matematik 1a  100
Idrott och hälsa  100
Historia   50
Naturkunskap  50
Samhällskunskap 1  50
Religionskunskap 1  50

Programgemensamma
ämnen 400 poäng

Läses på alla naturbruksprogram

Biologi 1  100
Entreprenörskap 100
Naturbruk  200

Gymnasiearbete 100

Utbildningsplan
Naturvetenskapliga profiler

Ingelstadgymnasiet
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Djursjukvård

Programfördjupning 900 poäng
Djurvård inom djurens
hälso- och sjukvård 1-2 300
Sällskapsdjur 1 100
Hundkunskap 1 100
Matematik 2-3 200
Kemi 1  100 
Fysik 1b1  100

Individuellt val
Svenska 2-3 200

Uttökad kurs upp till 450 poäng
Engelska 6  100
Fysik 1b2  50
Fysik 2  100
Kemi 2  100
Matematik 4 100

Totalt  2950

med naturvetenskaplig profil

Dessa val ger dig behörighet att söka till SLU:s längre utbildningar som t.ex:
• Agronom
• Veterinär
• Hortonom
• Landskapsingenjör
• Jägmästare
• Landskapsarkitekt
• Trädgårdsingenjör m.m.

Hund

Programfördjupning 900 poäng
Hundkunskap 1-3 300
Träning av hund 100
Djurvård inom djurens
hälso- och sjukvård 100
Matematik 2-3 200
Kemi 1  100
Fysik 1b1  100

Individuellt val
Svenska 2-3 200

Utökad kurs 450 poäng
Engelska 6   100
Fysik 1b2  50
Fysik 2  100
Kemi 2  100
Matematik 4 100 
 
Totalt  2950

Ridsport

Programfördjupning 900 poäng
Hästkunskap 1 100
Hästkunskap 2 100
Ridning och körning 200
Ridning 1  100
Matematik 2-3 200 
Kemi 1  100
Fysik 1b1  100

Individuellt val
Svenska 2-3 200

Utökad kurs upp till 450 poäng
Engelska 6  100
Fysik 1b2  50
Fysik 2  100
Kemi 2  100
Matematik 4 100

Totalt  2950

med naturvetenskaplig profilmed naturvetenskaplig profil

Inriktning Djur 300 poäng

Läses av alla på denna inriktning

Djurens biologi          100
Djuren i naturbruket          100
Djurhållning          100

Vill du veta mer?
Om du går in på vår hemsida
www.ingelstad.nu hittar du mer 
information om Naturvetenskaplig 
profil samt hela skolans utbud.

Har du eller dina
föräldrar frågor?
Skicka e-post till info@ingelstad.nu
Det går även att ringa
Mona Gustafsson, bitr. rektor
Tel 0733-477 807
Anders Isaksson, SYV
Tel 0733-477 809

Besök oss
Om du vill boka prova-på-dagar eller 
en tid för att titta på skolan.
Kontakta Catja Paulsson

Tel 0733 310 452

Välkommen!



Är du nyfiken på livets villkor, sammanhangen 
i naturen och vill utveckla ditt matematiska 
sinne? Välj då en av våra naturvetenskapliga 
profiler!
För dig som vill kunna läsa vidare på högskola/universitet 
ges du möjlighet att skaffa behörighet genom att läsa 
naturbruksprogrammet med naturvetenskaplig profil.
Då läser du kemi 1 och 2, matematik 1-4 och fysik 1b1, 1b2 
samt fysik 2 – samtidigt som du ges möjlighet att klara en 
yrkesexamen.

Kurserna erbjuds inom ramen för programfördjupningen, 
individuellt val och utökat program.
Detta kommer att innebära en lite mer krävande utbildning, 
men du får, som sagt, både yrkesexamen och särskild 
behörighet till högskola och universitet.
När du läser vidare kommer du att ha mycket nytta av den 
praktiska kunskap och erfarenhet av djur, som du fått under 
din utbildning hos oss – och inte minst, du har haft en rolig och 
varierad gymnasietid.

Förutom att teori och praktik varvas i undervisningen, så ges 
du möjlighet att under den 15 veckor långa arbetsförlagda 
utbildningen (APL) få inblick i intressanta yrken inom ditt 
intresseområde.

Efter gymnasiet
Många av eleverna som läst naturvetenskaplig profil går 
vidare till någon av SLU:s  utbildningar ex. veterinär, agronom, 
jägmästare, etologi och djurskydd eller någon miljö- och 
biologutbildning. Men du är även behörig att söka andra långa 
högskoleutbildningar såsom läkare, tandläkare etc.

Valbara profiler
Ridsport - naturvetenskap

För dig som vill hålla dörrarna öppna för universitetsstudier och 
samtidigt få möjlighet att utöva och utveckla ditt intresse för 
hästar. Här läser du kurser som handlar om hästar och ridning. 
Teori varvas med mycket praktik både i skolans stall och ridning 
i skolans ridhus, paddock och natursköna omgivningar. 
Som elev hos oss har du möjlighet att stalla upp din häst i              
skolans elevstall.

Djursjukvård – naturvetenskap

För dig som har ett mer allmänt djurintresse och kanske 
speciellt är intresserad av att ta hand om och vårda friska 
och sjuka djur. Här läser du kurser om sällskapsdjur och 
djurens hälso- och sjukvård. Du får lära dig skötsel och 
hantering av både vanliga och ovanliga djurarter som finns i 
vårt djurhus och lantraspark. Du får också vara med i skolans 
veterinärklinik, där du tillsammans med skolans veterinär och 
djursjukvårdare får ta hand om djur som ska undersökas och 
behandlas.

Hund – naturvetenskap

Vill du gå en spännande djurutbildning med specialisering 
mot hund och samtidigt erhålla en bred behörighet för 
vidare studier, då ska du välja hund med naturvetenskaplig 
profil. Profilen riktar sig både till dig som har kunskap och 
erfarenhet av hundar och hundskötsel. Men även till dig som 
saknar erfarenhet och har ett stort intresse och vill lära dig 
mer om hundar.

Här ges du möjlighet att ta med din hund både till ditt 
boende, om du bor på skolan och över dagen om du reser till 
skolan. 


